20 ปี โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โครงการโรงพักเพื่อประชาชน) จากอดีต...สู่ปัจจุบัน
พันตารวจเอกหญิง ดร.ศรีสกุล เจริญศรี รองผู้บังคับการ กองยุทธศาสตร์
สถานีตารวจ เป็น “จุดยุทธศาสตร์สาคัญ” ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งต้องสัมผัสใกล้ชิดและให้บริการประชาชนในพื้นที่
โดยตรง ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในภารกิจของตารวจ จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจในระดับสถานีตารวจ
เป็ นส าคั ญ หากสถานีต ารวจสามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ใ นการบังคับ ใช้ กฎหมาย อ านวยความยุ ติธ รรม และบริก ารประชาชน ในฐานะ
“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ได้ตามหลักธรรมาภิบาล จะทาให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจและเชื่อมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ รวมถึงมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ ตระหนักถึง
ความสาคัญของสถานีตารวจ จึงได้กาหนดให้มีการดาเนินการโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โครงการโรงพักเพื่อประชาชน)
มาโดยตลอด นับตั้งแต่ยุคกรมตารวจจนถึงปัจจุบัน รวม 20 ปีแล้ว
โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2541-2544) : มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อประชาชนและ
กิจกรรมตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด
จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ชัด เจนของ “โครงการพั ฒนาสถานี ต ารวจเพื่ อ ประชาชน (โครงการโรงพั ก เพื่ อ ประชาชน)” ในยุ ค ของ
พลตารวจเอก ประชา พรหมนอก อธิบดีกรมตารวจ ได้ประกาศใช้นโยบายเน้นหนัก เป็นทิศทางในการบริหารงานของกรมตารวจ ตั้งแต่
วันที่ 3 มกราคม 2540 (กรมตารวจ, 2540) โดยเน้นการพัฒนาสถานีตารวจและหน่วยปฏิบัติงานหลักให้มีความพร้อมในการบริการ
ประชาชน กระจายทรั พยากรทางการบริ ห ารไปยั งสถานี ตารวจให้ ม ากขึ้ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติ งานของสถานี ต ารวจ
ประกอบกับในช่วงการปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ.2540 รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูประบบงานตารวจ
เป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบงานตารวจเพื่อให้สามารถอานวยความยุติธรรม ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน และบริการประชาชนได้อย่างมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาปรับปรุง
ระบบการบริหารงานและการจัดการทั่วไปของสถานีตารวจ มี พลตารวจเอก พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองอธิบดีกรมตารวจ (ฝ่ายป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม) เป็นประธาน เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหาร โครงสร้าง อัตรากาลัง และ
การจัดการทั่วไปของสถานีตารวจ รวมทั้งศึกษาข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งต่อมา ได้มีคาสั่ง กรมตารวจ ที่ 119/2541 ลงวันที่ 29 มกราคม 2541 เรื่องให้
ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โครงการโรงพักเพื่อประชาชน) โดยมีจุดเน้นในการให้บริการประชาชน 3 ประการ
คือ 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ 2) มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการบริ การ
ประชาชน 3) เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการบริหารและจัดการทั่วไป 2.ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา 3.ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 4.ด้านการควบคุมและการจัดการจราจร 5.ด้านการประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 6.ด้านการ
ปรับปรุงสถานที่ทาการและสิ่งแวดล้อม และ 7.ด้านการบริหารงานและปกครองบังคับบัญชา พร้อมทั้งได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตาม
โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่ อประชาชน) สาหรับสถานีตารวจขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
พ.ศ.2541 ได้มีพระราชกฤษฎีกา โอนกรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็น สานักงานตารวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2541 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 73 ก วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2541 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2541 เป็นต้นไป
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบว่า โครงการฯ นี้เป็นโครงการฯ ที่ดี สามารถกระตุ้นให้ข้าราชการ
ตารวจทุกระดับ และทุกภารกิจของสถานีตารวจให้ความร่วมมือในการวางแผน การดาเนินการ และการประเมินผล เพื่อให้สถานีตารวจ
เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการฯ ดังกล่าว ยังมีปัญหาในหลายด้าน อาทิ หน่วยงานระดับกองบังคับการ
หรือตารวจภูธรจังหวัดบางแห่ง ไม่ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึง ขาดการติดตามประเมินผลโครงการฯ
อย่างจริงจัง คณะทางานติดตามประเมินผลโครงการฯ ระดับกองบังคับการหรือตารวจภูธรจังหวัด ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงแนวความคิดของ
การดาเนินการตามโครงการฯ ที่ ถูกต้อง เกณฑ์มาตรฐานการกาหนดตัวชี้วัดของกิจ กรรมยังไม่ชัดเจน รวมทั้งการให้ คะแนนยังไม่เป็ น
มาตรฐาน ทาให้คณะทางานตรวจติดตามประเมินผลในระดับต่าง ๆ อาจมีความเห็นในการให้คะแนนแตกต่างกันได้
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โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2545-2549) : มุ่งเน้นบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวและการ
พัฒนาทางกายภาพ
ในปี พ.ศ.2545 รัฐบาลได้มีการปฏิรูป ระบบราชการไทย โดย มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้กาหนดให้ข้าราชการจะต้อง
ปฏิบัติราชการโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชนได้รับการ
อานวยความสะดวก และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อจัดทา
โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 – 2549) โดยนาหลักการบริหารราชการแนวใหม่ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา ได้กาหนดทิศทางและปรับกลยุทธ์การทางานของสถานีตารวจซึ่งเป็ น
หน่วยปฏิบัติหลัก ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และให้บริการประชาชนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจ เน้นการให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเสร็จสิ้น
ณ จุดเดียว (One stop Service) เน้นการปลุกจิตสานึกข้าราชการตารวจให้มีทัศนคติและจิตวิญญาณในการให้บริการต่อประชาชนด้วย
ความสุภาพอ่อนน้อม และมีความยิ้มแย้มแจ่มใส ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และมีจรรยาบรรณยึดมั่นตามอุดมคติตารวจ โดยได้มี
การปรับปรุงกิจกรรมหลักและแนวทางปฏิบัติ ให้มีความกระชับขึ้น จากเดิมโครงการฯ ในระยะที่ 1 ซึ่งมีจานวน 7 ด้าน ลดเหลือจานวน 4
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริการทั่วไป 2. ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา 3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
4. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ได้กาหนดให้สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ จัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยนาเรื่องการดาเนินการตามโครงการพัฒนา
สถานีตารวจเพื่อประชาชนไปประเมินผลการปฏิบัติงาน จานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานีตารวจ (หน่วยงานระดับ
Front Office) ที่มีการปฏิบัติงานและมีคุณภาพการให้บริการในระดับมาตรฐาน และ ตัวชี้วัดร้อยละของระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน Front Office
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ผลการประเมิน พบว่า สถานีตารวจส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดี
แต่ยังขาดความเข้าใจในการดาเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ให้ความสนใจด้านการพัฒนาสถานที่ ทาการด้านกายภาพ
แต่ขาดความสนใจพัฒนาด้านการให้บริการ ด้านการจัดสายตรวจ ด้านการจราจร ด้านอานวยความยุติธรรมทางอาญาและอื่น ๆ จึงทาให้ผลการ
ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ประชาชนยังไม่มีความพึงพอใจ ขาดความเชื่อมั่น ศรัทธา ประกอบกับคณะทางาน
ตรวจติดตามการดาเนินการตามโครงการฯ ในระดับต่าง ๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ถึงแนวความคิดในการดาเนินการอย่างถูกต้อง
มาตรฐานการปฏิบัติยังไม่ชัดเจน จึงทาให้คณะทางานตรวจติดตามประเมินผลในระดับต่าง ๆ มีความเห็นในการให้คะแนนแตกต่างกัน
โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2558): มุ่งเน้นการบริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจ
พลตารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับ
กองบัญชาการ จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการพัฒนา
สถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 3 (พ.ศ.2555 – 2558) และให้พัฒนารูปแบบโครงการฯ เพื่อนาไปสู่ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ที่มีต่อข้าราชการตารวจให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กาหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาสถานีตารวจ ให้เกิดประโยชน์และผลสาเร็จเป็น
รูปธรรมเพื่อให้มีความต่อเนื่อง และให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ ตาม
เป้าหมายที่กาหนด โดยมีแนวทางการปฏิบัตไิ ว้ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการบริการทั่วไป 2. ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา 3. ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร และ 5.ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร ในช่วงปี
พ.ศ.2549-2553 รัฐบาลมีนโยบายในการปฏิรูปสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมี พลตารวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบงานตารวจ ได้มีข้อเสนอในเรื่องการพิจารณาผลตอบแทนให้แก่ข้าราชการตารวจ ในด้านการพิจารณาการแต่งตั้งให้เกิดความ
เป็นธรรม และเกิดเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของการนาโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชนไปผนวกรวมกับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่ง
ข้าราชการตารวจ ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานกาลังพล ได้กาหนดให้นาผลการพิจารณาคัดเลือกสถานีตารวจดีเด่น ไปใช้เป็น
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แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ตั้งแต่วาระประจาปี 2552 เป็นต้นมา โดยกาหนดไว้ในแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ในวาระ
ประจาปีว่า “ข้าราชการตารวจที่ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชนประจาปีแต่ละกลุ่ม โดยหลักการแล้ว
ถือว่าเป็นผลงานของหัวหน้าสถานีตารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ แต่หากหน่วยมีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นผลงานของข้าราชการตารวจรายใด
ให้พิจารณาให้แก่ ข้าราชการตารวจผู้นั้น โดยหากเป็นผู้มีคุณ สมบัติค รบถ้วนให้พิจารณาเลื่อนต าแหน่งสู งขึ้น ส่ว นผู้ที่ยังมี คุณสมบั ติ
ไม่ครบถ้วนในการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดารงตาแหน่งในสถานีตารวจที่มีปริมาณและคุณภาพงาน
สูงขึ้นหรือดารงตาแหน่งเดิมต่อไป”
หลังจากดาเนินโครงการฯ มาได้ระยะหนึ่ง ได้มีการติดตามผลการดาเนินการโครงการฯ พบว่า มีประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การนาผลการประเมินโครงการฯ ไปใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ว่าไม่มีความเป็นธรรม ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2556
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยการเสนอของสานักงานกาลังพล ได้ยกเลิกการนาผลการพิจารณาคัดเลือกสถานีตารวจดีเด่น ตามโครงการ
พัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชนไปใช้ ในการแต่งตั้งข้าราชการตารวจ ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาพพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจมีความ
แตกต่างกัน หลักเกณฑ์การประเมินผลที่กาหนดตัวชี้วัดหรือองค์ประกอบในการประเมินผลที่เหมือนกันทุกสถานีตารวจในทุกพื้นที่นั้น
ไม่สามารถวัดผลได้อย่างถูกต้อง เสมอภาคและเที่ยงธรรม การพัฒนาสถานีตารวจให้ประสบความสาเร็จ เกิดจากการร่วมมือของข้าราชการ
ตารวจในสถานีตารวจทุกคน จึงควรถือเป็นผลงานของข้าราชการตารวจทุกคน มิใช่ถือเป็นผลงานของหัวหน้าสถานีแต่เพียงผู้เดียว การให้
รางวัลตอบแทน จึงควรให้กับหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการพัฒนาสถานีตารวจต่อไป แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตารวจที่ผ่าน
มา ให้ประโยชน์เฉพาะหัวหน้าสถานีตารวจแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งมีกรณีที่หัวหน้าสถานีตารวจดังกล่าวเพิ่งได้รับแต่งตั้งมาดารงตาแหน่ง
และอาจมีหรือไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานีตารวจให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ได้ตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
อย่างเสมอภาคกัน ข้าราชการตารวจในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานีตารวจ ซึ่งมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ
ให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่ได้รับโอกาสในการพิจารณา จึงเป็นการปฏิ บัติต่อบุคลากรในหน่วยที่ไม่เท่าเทียมกัน และอาจส่งผลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ละกองบัญชาการมีจานวนสถานีตารวจในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทาให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบ
รวมทั้งสานักงานตารวจแห่งชาติ มีความจาเป็นต้องกันตาแหน่งเพื่อใช้สาหรับการแต่งตั้งนอกเหนือจากการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นเรียง
ตามลาดับอาวุโสร้อยละ 33 ของตาแหน่งว่าง ฯลฯ (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2556)
โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน กรณีสถานีตารวจที่อยู่ในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานีตารวจ (ทดแทน)
จานวน 396 หลัง และโครงการพัฒนาสถานีตารวจ จานวน 162 สถานี ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
สถานีตารวจ (ถูกรื้อถอนที่ทาการและยังไม่มีที่ทาการถาวร)
เนื่องจากอาคารที่ทาการสถานีตารวจส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมามากกว่า 30 ปี มีสภาพเก่า ชารุดทรุดโทรม ไม่สามารถปรับปรุง
หรือซ่อมแซมเพื่อรองรับการบริการประชาชนในยุคโลกาภิวัตน์ได้อีกต่อไป ในปี พ.ศ.2550 สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงได้จัดทาโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานีตารวจทดแทน จานวน 396 หลังขึ้น แต่เนื่องจาก มีปัญหาในการก่อสร้างจากการที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน ส่งผลให้
สถานีตารวจทั้ง 396 สถานี ประสบปัญหาความเดือดร้อน เรื่องสถานที่ทาการ และการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน นโยบาย
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้สั่งการในการประชุมบริหาร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ให้สานักงาน
ยุทธศาสตร์ตารวจ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาสถานีตารวจ ที่ถูกรื้อถอนที่ทาการและยังไม่มีที่ทาการถาวร ทาให้ได้รับ
ความเดือดร้อนเรื่องสถานที่ทางาน ส่งผลให้การบริการและอานวยความสะดวกประชาชนได้ไม่เต็มที่ โดยให้ปรับเกณฑ์การประเมินการ
พัฒนาสถานีตารวจดีเด่น ให้ลดตัวชี้วัดการประเมินในส่วนของกายภาพลงเหลือเท่าที่จาเป็น เน้นในเรื่องการบริหารจัดการและภาวะผู้นา
หน่วย กากับดูแล สร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถวางแผน บริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจ เชื่อมั่น ศรัทธาต่อประชาชน โดยได้กาหนดให้สถานีตารวจที่ถูกรื้อถอนอาคาร
ที่ทาการ และยังไม่มีที่ทาการถาวร จานวน 162 สถานี เป็นหน่วยงานเป้าหมายในการพัฒนาสถานีตารวจและประกวดตามเกณฑ์การ
ประเมินที่ปรับปรุงขึ้นมาใช้โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วน ส่วนสถานีตารวจอื่นๆ ทั้งหมดให้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจ
เพื่อประชาชน ระยะ ที่ 3 (พ.ศ.2554-2558) ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
เช่นกัน สาหรับเกณฑ์การประเมินสถานีตารวจที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานีตารวจ เฉพาะกรณีถูกรื้อถอนอาคาร
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จานวน 162 สถานี ในระยะเร่งด่วน นั้น ได้จัดทาโครงการประกวดการพัฒนาสถานีตารวจดีเด่น จานวน 162 สถานีขึ้น โดยกาหนดจุดเน้น
ในการประกวด 6 ด้าน ได้แก่ 1.สถานีตารวจได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย เหมาะสาหรับบริ การ
ประชาชน 2.จัดระบบงานเป็นเอกภาพ ส่วนงานต่างๆ อยู่รวมกัน สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ผู้นาหน่วยมีภาวะผู้นา
4.เสริมสร้างให้ตารวจมีระเบียบ วินัย มีขวัญและกาลังใจที่ดี 5.ควบคุมอาชญากรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 6.ประชาชนให้ความ
ร่วมมือ เชื่อถือและศรัทธา ซึ่งผลการประกวดตามโครงการ มีสถานีตารวจที่ชนะเลิศ จานวน 20 สถานี ได้รับการจัดสรรสิ่งจูงใจด้วยการให้
หัวหน้าสถานีทั้ง 20 สถานี เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และการพิจารณา
ความดีความชอบ
โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563) : ่
เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ดาเนินโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงการให้มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบันและเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาปรับ
แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการฯ ในประเด็นต่างๆ จนได้ข้อสรุปแนวทางการประเมินผลในส่วนของกระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) สาหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มีรูปแบบการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานตามภารกิจหลักของสถานีตารวจ อย่างไรก็ตาม โครงการในระยะที่ 4 ถูกถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้
เพียงปีเดียว เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตารวจ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สานักงานตารวจแห่งชาติ พิจารณาดาเนินการในเรื่องการปฏิรูปข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติงาน
ในสถานีตารวจให้มีวินัย มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และ พลตารวจเอก
จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้อนุมัติ ให้ชะลอการประเมิ นผลการดาเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อ
ประชาชน ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559 – 2563) ออกไปก่อนจนกว่าการดาเนินการเรื่องปฏิรูปการทางานของตารวจจะแล้วเสร็จ
การยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ
ในขณะที่โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559 – 2563) อยู่ระหว่างการชะลอการประเมินผลตาม
โครงการฯ นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นช่วงของการปฏิรูประบบงานตารวจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
ได้สั่งการให้สานักงานตารวจแห่งชาติ เร่งรัดปรับปรุงการบริการประชาชนของสถานีตารวจให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมถึงการเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตารวจและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของตารวจ โดย พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้กาหนดนโยบายและ
แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจ เร่งรัดปรับปรุงการบริการบนสถานีตารวจทั่วประเทศ และหน่วยบังคับใช้
กฎหมายที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน เช่น ตารวจจราจร ตารวจทางหลวง โดยให้เปลี่ยนแปลงทันทีเพื่อตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ที่สาคัญ อาทิ ด้านบุคลิกภาพ ตารวจจะต้องมีความยิ้มแย้ม แจ่มใส แสดงท่าทีเป็นมิตรต่อประชาชน
กิริยา วาจา สุภาพ อ่อนโยน ด้วยการทักทายประชาชนก่อน แสดงความเคารพกันตามแบบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดี แสดงออกถึงความ
ใส่ใจ กระตือรือร้นในการให้บริการประชาชน ให้เกียรติประชาชน เพื่อให้ เกิดความน่าเคารพยาเกรง ไม่แสดงกิริยา ท่าทางในลักษณะที่
หยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน การปฏิบัติราชการในสถานีตารวจ เน้นการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตามโครงการพัฒนา
สถานีตารวจเพื่อประชาชนโดยเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ตารวจบนสถานีตารวจทุก นายมีหน้าที่ให้การต้ อนรับ ด้วยการทักทายตามแบบธรรม
เนียมไทย อานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการ และหากมีกาลังพลเพียงพอ ให้จัดผู้ที่มีบุคลิกลักษณะและมีจิตบริการ
ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในวันเวลาราชการโดยเฉพาะด้วย จัดให้มีที่จอดรถเฉพาะสาหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ห้องน้าต้องสะอาด
และพร้ อมใช้ เป็น ต้น ส่วนนอกสถานีต ารวจ เน้นในเรื่อ ง เมื่ อประชาชนแจ้งหรื อร้องขอให้ ตารวจไปพบหรือไปช่วยเหลือ ในพื้น ที่
ให้เจ้าหน้าที่ตารวจไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็ว หรือหากมีเหตุให้ต้องไปถึงล่าช้ากว่ากาหนด จะต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบความ จาเป็นในเบื้องต้น
ก่อน รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจไปพบประชาชนเองโดยไม่มีการแจ้งหรือร้องขอ ซึ่งเป็นการทางานเชิงรุกและมีความสาคัญที่สุดในการสร้าง
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ความพึงพอใจให้ประชาชน โดยกาหนดให้ตารวจสายตรวจ จราจรและสืบสวนในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องออกพบพูดคุยกับประชาชน (Stop
Walk and Talk) เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเป็นมิตรกับประชาชน
นอกจากนี้ แนวทางการยกระดับการบริการประชาชน ยังได้กาหนดจุดเน้น การปฏิบัติของแต่ละสายงาน การปฏิบัติตนของ
หัวหน้าสถานีตารวจ โดยเน้นย้าหัวหน้าสถานีตารวจเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนแนวนโยบายและแนวท างการปฏิบัติเพื่อ
นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด ดังนั้น หัวหน้าสถานีตารวจจะต้องใช้ศักยภาพและ
ภาวะผู้นา เพื่อพิสู จน์ตัวเองในการนาการเปลี่ยนแปลงทั้งทัศ นคติ ความประพฤติ และวิธีปฏิบัติ ราชการของตารวจในสถานีตารวจ
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท โดยต้องบริหารงานภายใต้ข้อจากัดต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งผลสัมฤทธิ์จะเป็น
เครื่องพิสูจน์ศักยภาพของหัวหน้าสถานีตารวจแต่ละคน โดยในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มีคาสั่งคณะทางาน
ขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจทั้งในระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ และในระดับพื้นที่ เพื่อควบคุม กากับ
ดูแล ติดตามตรวจสอบ สุ่มตรวจสอบ ให้คาแนะนาการปฏิบัติ รวมทั้งรวบรวมปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง เสนอสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ให้การดาเนินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างเป็นรูปธรรม
บทสรุป “20 ปี โครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน (โครงการโรงพักเพื่อประชาชน) จากอดีต...สู่ปัจจุบัน ”
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ในการพัฒนาสถานีตารวจทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีจานวนทั้งสิ้น
1,482 สถานี และหน่วยบริการประชาชนอื่นๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านกายภาพ วัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือ Input
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ Process ด้านผลงานหรือผลผลิตที่ได้ หรือ Output และ ด้านผลลัพธ์ หรือ Outcome รวมถึงด้าน
ผลกระทบ หรือ Feedback เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของสถานีตารวจและเจ้าหน้าที่ตารวจในการให้บริการประชาชนตาม
ภารกิจความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคานึงถึงประโยชน์สุขประชาชนเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนา
ในทัศนะของผู้เขียน มีความเห็นว่า สถานีตารวจและเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งเป็นที่พึ่งหลักของประชาชนในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม อานวยความยุติธรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความ
มั่นคงภายในประเทศ จะยัง คงต้องพัฒนาอย่ างต่อเนื่องในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยต้องนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารและปฏิบัติงานให้มากขึ้น มีการบริหารจัดการข้อมูล ในลักษณะ Big Data เพื่อนาไปใช้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพในการปฏิ บัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจ สร้างเสริมหลักธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม
องค์กรที่เข้มแข็ง มีการบูรณาการการทางานลักษณะประชารัฐอย่างแท้จริง โดยมีดัชนีชี้วัดความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ประชาชนมี
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของตารวจ หวาดกลัวภัยอาชญากรรมน้อยลง สั งคมและประเทศชาติ มีความมั่นคง สงบสุข และสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ
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